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KLAIPEDOS UNIVERSITETO DARBUOTOJU PROFESINES SAJUNGOS
ISTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. KLAIPEDOS LINIVERSITETO DARBUOTOJU PROFESINE SAJLINGA (toliau tekste -
profesine sqfunga) yra savanori5ka, savaranki5ka ir savaveiksme organizacija.

2. Profesine sqjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesiniq
s4jungq lstatymu, kitais Lietuvos Respublikos istatymais, poistatyminiais aktais ir Siais

istatais.
3. Profesine sqiunga yra juridinis asmuo, turintis savo antspaud4 ir atsiskaitomqi4 s4skait4.

II. TIKSLAS IR YEIKLOS SRITIS

4. Profesine s4junga atstovauja ir gina savo darbuotojq darbo, profesines, ekonomines, socialines
teises ir su jomis susijusius teisetus interesus.

5. Veda derybas ir sudaro sutartis su darbdaviu del darbuotojq uZimtumo, perkvalifikavimo, darbo
apmokejimo, darbo ir gyvenimo s4lygq gerinimo bei kitq klausimq.

6. [statymtl nustatyta tvarka sudaro kolektyvines sutartis.
7. Kontroliuoja, kaip darbdavys laikosi darbo, ekonominiq ir socialiniq istatymq, kolektyviniq

sutardiq ir susitarimq.
8. Atstovauja ir gina savo nariq teises ir interesus nagrinejant kolektyvinius ir individualius darbo

gindus.
9. Remia ir palaiko kitq profesiniq s4jungq organizuojamas akcijas, kurioms pritaria.
10. Rlpinasi profesines sqjungos nariq materialine parama ir poilsio organizavimu.
11. Disponuoja turimomis le5omis, tvarko jq apskait4 ir apsaug4.
12. Skelbia informacij4 apie veikl4 ir vykdomas priemones savo tinklapyje
http://www.ku.ltlstruktura/kiti-padaliniai/darbuotoju-profesine-sajunea arba informuoja savo
narius elektroniniu pa5tu.
13. Buveines keitimo tvarka derinama su darbdaviu ir pateikiama svarstyti komitetui.
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III. NARYSTE

14. Profesines sqjungos nariu gali bflti kiekvienas Klaipedos universiteto darbuotojas - Lietuvos
Respublikos pilietis, taip pat asmenys, gyvenantys Lietuvoje, nedirbantys organizacijoje arba
dirbantys pagal laikinas darbo sutarti, ne jaunesni kaip l4metq, pripaZistanty. Sior pioiesines
sqiungos istatus, dalyvaujantys profesines sqjungos ir jos renkamq organq darbe ir mokantys
nario mokesti.

15. Profesines sqiungos nariu negali bfiti darbdavys arba jo lgalioti asmenys, kurie turi teisg
sudaryti ir nutraukti darbo sutartis.

16. Profesines sqiungos garbes nario statusas gali bfiti suteikiamas remejams, mokantiems metini
komiteto nustatyt4 mokesti ir aktyviai prisidedantiems prie profesines sqjungos veiklos;
profesines sqjungos eksperto statusas gali buti suteikiamas asrn"nims, atliekantiems profesinei
sqiungai reikaling4 eksperting veikl4.

17. { profesing sqiung4 istojama arba isstojama savanoriskai. Darbuotojas,
profesines sQjungos nariu arba i5stoti i5 profesines sqiungos, ra5o

parei5kgs nor4 buti
profesines s4jungos

komitetui arba pirmininkui pra5ym4.
18. Apie i5stojim4 i5 profesines sqjungos asmuo pranesa komitetui

nurodydamas prieZasti ir dat4.
ra5tu prie5 menesi,

19. Narys daugiau kaip 3 menesius i5 eiles be pateisinamos prieZasties nemokejgs nario mokesdio,
savo veikla ir elgesiu s4moningai kenkiantis profesines sqiungos interesams,
kompromituojantis j4, Salinamas iS profesines s4jungos nariq.

20. Salinimo i5 profesines sqiungos nariq klausim4 sprendZia profesines s4jungos komitetas.
21. I5stojusiems arba paSalintiems profesines sqjungos nariams.jq imokEtas nario mokestis ir

profesines sqiungos turto dalis negr4iinama.
22. Asmuo, savo noru i5stojgs i5 profesines s4jungos , i jq gali buti priimtas ne anksdiau kaip po

puses metq.

IV. NARIU TEISES IR PAREIGOS

23. Profesines s4iungos narys turi teisg:

23.1. Rinkti ir bfiti i5rinktas i profesines sqjungos struktlras.
23.2. Kteiptis i visas profesines s4jungos struktfiras, siekdamas apginti savo teises, gauti

nemokam4 teising pagalb1 darbo klausimais.
23.3.Dalyvauti visose profesines sqiungos veiklos sferose, posedZiuose ir kitose akcijose.
23.4. Reik5ti savo nuomong, teikti siulyrnus, paklausimus iigauti ijuos atsakymus.
23.5. Gauti i5sami4 informacij4 apie profesines s4jungos lesrl parrurdolim?.
23.6. Nustatyta tvarka gauti i5 profesines sqiungos materialing paramq.
23.7. I5stoti i5 profesines sqjungos.

24. Profesines sqjungos narys privalo:

24.1. Laikfiis profesines s4jungos istatq.
24.2. S?Liningai dirbti, vykdyti kolektyvineje ir kitose sutartyse su darbdaviu priimtus darbo

isipareigojimus. Laikytis darbo ir kitq istatymq, vidaus ir darbo tvarkos taisykliq.

llerkaus Manto g. 84, 92294 Klaip6da

da rbuotoj u.profesine.sajunga@ku.tt



24.3. Nustat5ztu laiku kiekvien4 menesi moketi nario mokest! (1 % nuo priskaitytos per menes!
darbo uZmokesdio sumos). Nuo nario mokesdio atleidZiami profesines sqiungos nariai, i5ejg
atostogq vaikui priZiiireti iki jam sueis treji metai.

24.4. Ak$xiai dalyvauti profesines sqjungos veikloje, netrukdyti vykdyti jos valdymo organq
nutarimq.

V. PROFESINES SAJUNGOS SANTYKIAI SU DARBDAVIU
ARBA JO IGALTOTUOJU ATSTOYU

25. Profesine sqjunga atstovauja savo sqiungos nariams, palaikydama santykius su darbdaviu arba
jo igaliotuoju atstovu.

26. Profesine sqiunga yra nepriklausoma nuo darbdavio ir jo igaliotqiq atstovq. Asmenys,
pareigfinai ir organizacijos negali ki5tis !jos vidaus reikalus.

VI. PROFESINES SAJUNGOS ORGANAI

27. Auk5diausiasis profesines s4jungos organas yra profesines sqjungos nariq susirinkimas, kuris
Saukiamas esant reikalui, bet ne rediau kaip kas trejus metus.

28. Ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas Saukiamas kas treji metai. Neeilinis susirinkimas
Saukiamas pareikalavus ne maZiau kaip 113 profesines sqjungos nariq.

29. Profesines sqiungos susirinkimas teisetas, jei jame dalyvauja ne mai,iau kaip puse deleguotq
profesines sqiungos nariq. Jei nesusirenka daugiau kaip puse deleguotq nariq, per 15 dienq
susirinkimas Saukiamas dar kart4. Deleguojamq atstovq skaidiq nuo esamll nariq sprendZia
komitetas.

30. Nutarimai priimami paprastqja dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.

3 1. Susirinkimo kompetencija:

31.1. Priima profesines sqjungos veikl4 reglamentuojandius nutarimus, numato svarbiausias
profesines s4iungos veiklos kryptis ir uZdavinius, sprendZia kitus profesinei s4jungai
svarbius klausimus.

31.2. Priima, papildo ir keidia profesines sqiungos istatus.
31.3. I5klauso ir ivertina komiteto ir revizijos komisijos ataskaitas.
31.4. Renka profesines s4jungos komitet4 ir revizijos komisij4 trejiems metams.
31.5. Aptaria ii tvirtina kolektyving sutarti.
31.6. Paprastqia balsq dauguma nustato balsavimo form4.

32. Profesines sqiungos komiteto kompetencij a:

32.1. Tarp profesines s4jungos nariq susirinkimq profesinei veiklai vadovauja trejiems metams
i5rinktas nustatyto dydZio nariq komitetas.
32.2. Renka ir atstatydina profesines sqiungos pirminink4.
32.3. Atsako uZ susirinkime priimtq nutarimq ir ipareigojimq vykdym4 ir kontrolg.
32.4. f,stai4 numatyta tvarka kviedia susirinkim4, atsako uZ jo ruo5im4 ir organizavim4. Prie5

10 dienq informuoja profesines sqiungos narius apie susirinkimo dat4 ir darbotvarkg.
32.5. sprendZia visus klausimus, nurodytus istafi42 skyriaus 5-12 punktuose. D /)
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32.6.Profesines sqiungos komiteto posedZiai Saukiami esant reikalui, bet ne rediau kaip kart4 per
tris menesius.

32.7.Profesines s4jungos komiteto posedZiai yra teiseti, kai juose dalyvauja 2/3 i5rinktq komiteto
nariq. Sprendimai priimami, kai uZ juos balsuoja daugiau kaip puse dalyvaujandiq komiteto
nariq.

32.8. Balsavimo metu balsams pasiskirsdius po lygiai, sprendZiamasis balsas priklauso
pirmininkui.

3 3. Profesines sqiungos pirmininko kompetencija:

33.1. Vadovauja profesines s4jungos komiteto veiklai.
33.2. Atstovauja profesinei s4jungai bendradarbiaujant su kitomis profesinemis sqjungomis ir
darbdaviu.
33.3. Rflpinasi profesines sqjungos nariq skaidiaus didejimu.
33.4. Atsako uZ profesines s4jungos lesq ir turto panaudojim4, nutarimq vykdym4.
33.5. Daro meting ataskait4 komitetui ir atsiskaito visuotiniam susirinkimui.
33.6. Nesant pirmininko, jo pareigas eina pavaduotojas.

34. Revizijos komisijos kompetencija:

34.1. Revizijos komisija susideda i5 trijq asmenq.
34.2.Revizijos komisija renkama profesines sqjungos nariq susirinkime trejiems metams.
34.3. Revizijos komisija tikrina le5q, turto panaudojim4 ir apskait4.
34.4. Revizijos komisija yra pavaldi ir uZ savo veikl4 atsiskaito profesines s4jungos nariq
susirinkimui.
34.5. Revizijos komisija viesai skelbia atliktq patikrinimq rezultatus.

VII. LESOS, TURTO VALDYMO, DISPONAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

35. Profesines s4jungos le5as sudaro jos nariq mokesdiai, imoniq, istaigq ir organizacijq lna5ai bei
kitos teisetai gautos pajamos ir leSos.

36. Profesines sqiungos le5os naudojamos profesines sqiungos veiklai vystyti, nariq Svietimui,
materialinei paramai teikti.

37. Le5os ir turtas yra profesines s4jungos nuosavybe, tvarkoma ir disponuojama savaranki5kai.

VIII. PROFESINES SAJUNGOS VEIKLOS NUTRAUKIMAS

38. Profesines sqiungos veikla gali buti nutraukta profesines sqjungos nariq susirinkimo nutarimu
arba teismo sprendimu, arba kai lieka maZiau kaip trys profesines sqjungos nariai.

39. Likvidavus profesinE s4jung4, jos turtas ir le5os panaudojamos profesines sqiungos nariq
susirinkimo nutarimu, laikantis galioj andiq istatymq.
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